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 ندوة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريق إلى التنمية االقتصادية"

 2017نوفمبر  28

جمعية رجال األعمال المصريين ندوة موسعة بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة: عقدت 

 28وذلك في الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الثالثاء الموافق  الطريق إلى التنمية االقتصادية"

 .برئاسة المهندس/ حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية والمنسق العام للندوة 2017نوفمبر 

بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من المهندس/ حسن الشافعي مع التأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة 

و عالميا، كما أشار إلى التجربة الرومانية في هذا المجال والرغبة في أن والمتوسطة سواء مصريا أ

والعمل على تشغيل سنوات  4 – 3% من الدخل القومي المصري خالل 25تمثل هذه المشروعات 

 ألف شاب سنويا. 500حوالي 

عمال ألمحاولة االستفادة من وجود رجال اكما أكد على أن هدف الجمعية من عقد هذه الندوات هو 

هذه المشروعات، وكذلك العمل على التركيز على تصدير هذه  شراء منتجاتوالشباب لتدريب 

 .مل مع الكيانات الصغيرةالمنتجات من خالل تكوين كيان عمالق للتعا

 جلسات المؤتمر:

الجلسة األولى: الشروط الواجب توافرها ألصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على 

 المؤسسات المالية التمويل من

 األستاذة/ شانتال صباغ -األستاذة/ ريم السعدي 

 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

 النقاط التي تمت اإلشارة إليها:

 شق تنمويشق تمويلي و الذي يقدمه البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بهبرنامج ال 

  18مليون مشروعا منها  2.5مصر يبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في %

 تمتلكها السيدات

  أهم التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي البيئة التشريعية )إصدار

 التراخيص، الضرائب...(، الوصول إلى المعرفة، الوصول إلى التمويل

  مصرتعريف البنك األوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يختلف عن التعريف في 

 وذلك بسبب عدم  تفتقد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ثقافة اللجوء إلى االستشاريين

المعرفة بأفضل االستشاريين، عدم الثقة في المكاتب االستشارية، التكلفة المرتفعة لهذه 

 المكاتب

  يعتمد برنامج البنك األوروبي على تعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 %70يين سواء المحليين أو األجانب باإلضافة إلى أن تمويل يصل حتى باالستشار
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  2017عام  خاللمليار دوالر  1.3تبلغ محفظة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

 مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  مليون دوالر 480منها 

 

 األستاذ/ محسن إسماعيل 

 البنك األهلي المصري

 تمت اإلشارة إليها:النقاط التي 

  للبنك ااستراتيجي جهاتو المشروعات الصغيرة والمتوسطةعتبر المصري ي هلياألالبنك 

 تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يعتمد على إيرادات ومبيعات المشروع 

  ضرورة توافر ثالثة عناصر للحصول على التمويل من البنك األهلي المصري هي المنتج

وتوافر المستندات الالزمة بمعني ان يكون للمشروع جدوى تسويقية وفنية ومالية المناسب 

 باإلضافة إلى العنصر البشري في البنكوهي تختلف وفقا لطبيعة المشروع 

  سمعة العميل، من المتطلبات األساسية للحصول على تمويل من البنك األهلي المصري

وجود دراسة جدوى مناسبة ويمكن للبنك المساعدة في هذه الدراسة، وجود أدوات لضمان 

باإلضافة إلى توافر بعض الموارد الذاتية من قبل  ضمان مخاطر عدم سداد(السداد )وثيقة 

 العميل

  يقوم البنك األهلي المصري بتمويل المشروعات الجديدة أو المشروعات القائمة بالفعل

 % ويتم حساب التجهيزات واإلنشاءات في رأس مال المشروع90وتصل نسبة التمويل إلى 

  يتغاضى البنك عن ضرورة وجود رخصة للمشروعات الصغيرة الجديدة إذا كان حجم

( ألف جنيها، أما بالنسبة للمشروعات القائمة فيمكن التعامل معها 155المشروع أقل من )

 ان حجم المشروع أقل من نصف مليون جنيهابدون قوائم مالية معتمدة إذا ك

  بطريق غير مباشر  الصغر مع المشروعات المتناهيةيقوم البنك األهلي المصري بالتعامل

 من خالل الجمعيات التي تعمل مع هذه المشروعات

  المصري منذ عام  األهليهناك وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة فروع البنك

 لتسويق لتمويل هذه المشروعاتل اموظف 1500، كما أن هناك 2005

  الموقع يمكن معرفة كل ما هو متعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل

استمارة تعارف( لتحديد موعد تقديم طلب ) كما يمكن خدمة العمالءأو االتصال بااللكتروني 

 ول على كافة التفاصيلمع أحد موظفي البنك للحص
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 األستاذ/ أيمن صبحي سليمان

 جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 النقاط التي تمت اإلشارة إليها:

  يقوم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل كافة المشروعات سواء تجارية أو

 صناعية أو خدمية

  مليار جنيه لتمويل  4.1بضخ  2017حتى نهاية سبتمبر  2017قام الجهاز منذ بداية يناير

 الف فرصة عمل 245.8يوفر  الف مشروع 181

  1915يقوم الجهاز أيضا بتوفير خدمات غير مالية مثل تدريب رواد األعمال )تم تدريب 

قامة معارض داخلية لتسويق متدرب منذ بداية العام( باإلضافة إلى تقديم خدمات معلوماتية وإ

منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرص التصديرية لهذه المشروعات من 

 خالل نقطة التجارة الدولية

  يتوافر لدى الجهاز خدمة الشباك الواحد الذي يقدم مجموعة من الخدمات للعميل مثل

 الضريبية استخراج رخصة مزاولة النشاط، والسجل التجاري، والبطاقة

  يقوم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي بعمل قاعدة بيانات متكاملة

 عن كل ما يتعلق بهذه المشروعات في مصر

 

 الجلسة الثانية: أهم مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

Ms. Jennifer Schoeberlein 

 مبادرة النزاهة في العمل

دور و ل من أجل تنمية مستدامة في مصرااللتزام األخالقي في األعماقامت بعمل عرض تقديمي عن 

 إلى ما يلي:حيث أشارت فيه  الشركات الصغيرة والمتوسطة في مبادرة النزاهة

  بالتعاون بين الجمعية المصرية لشباب األعمال  2014تم اإلعالن عن هذه المبادرة عام

  وبرنامج األمم المتحدة

  ،من اآلثار السلبية للفساد على االقتصاد هو تقليل فرص االستثمار سواء المحلية أو األجنبية

 تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسساتتقليل جودة المنتجات والخدمات المقدمة، و

  تهدف هذه المبادرة إلى دعم معايير النزاهة في القطاع الخاص المصري وتطوير قدرات

 والمتوسطة في هذا الصددالمشروعات الصغيرة 
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 الجلسة الثالثة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة كصناعات مغذية

 األستاذ/ محمود عدلي

 مجموعة شركات العربي

 قام بعمل عرض تقديمي أشار فيه إلى ما يلي:

  التوسع فى تعميق التصنيع لتخفيض الخامات والمكونات تهدف مجموعة شركات العربي إلى

كة حقيقية شرا ىعلأساسا من خالل االعتماد  % من المخطط إستيراده10بنسبة المستوردة 

 المتوسطةمع الصناعات الصغيرة و

 2017عام  ىحت 436 إلىمن الموردين المحليين وصل  إجمالي عدد شركاء النجاح 

  كيفية المساهمة فيها والتركيز على و 2030برؤية مصر الشركات الكبيرة ضرورة إيمان

 التي تعاني منها السلبياتحل 

 

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي كالتالي: عرض بعض قصص النجاحالجلسة الرابعة: 

 مصنع لتصنيع التريكو والمالبس الجاهزة - كريستيان سيداروس/ األستاذ 

  /ديكور عمالوأ وبراويز خشبية نتجاتم - علي أحمد نجدي هبةاألستاذة 

 

 الحضور بما يلي:في نهاية الندوة، طالب 

يتعرف الشباب العامل في لكي  الشركةرسال المكونات التي تحتاجها قيام شركة العربي بإ -1

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على هذه المكونات وبالتالي القيام بالتركيز عليها في 

 إنتاجهم

لمعرض التعاون بين جمعية رجال األعمال المصريين ومجموعة العربي في الترويج  -2

 المدخالت الصناعية الذي تقيمه المجموعة

دعوة أعضاء جمعية رجال األعمال المصريين إلقامة معرض شامل لمدخالت إنتاج  -3

 شركاتهم لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشاكل التي يعاني حصر  المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلكنجاح تجارب حصر  -4

بمنح المشكالت الخاصة مل على إيصالها إلى الجهات المختصة خاصة والع منها هذا القطاع

 نشر هذه الحلول لنشر الوعيو ومتابعة حلها األراضي وإصدار التراخيص

 ذات التكنولوجيا العالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يةتمويلالمطالبة بتقديم تيسيرات  -5

عقد مائدة مستديرة تضم جمعية رجال األعمال المصريين والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار  -6

والتنمية والبنك األهلي المصري وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

متكاملة للتنسيق خالل الفترة القادمة مع إمكانية دعوة الجهاز المركزي للتعبئة  آليةلوضع 

 حصاء لهذا االجتماعالعامة واإل

بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية والبنك األهلي المصري رسال البيانات الخاصة إ -7

 الندوةالى كافة المشاركين في وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة


